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 Uitdagingen en nieuwe inzichten binnen de wedstrijdvisserij. 

 

Op het moment dat u dit leest heeft u een memorabele versie van De 

Opsteker voor u. Het is dit jaar namelijk het 15e jaar dat Ed Borrebach De 

Opsteker heeft gemaakt. Zoals alle voorgaande keren zal het ook nu weer een 

mooi naslagwerk zijn en nu met alle wetenswaardigheden uit 2018 over onze 

afdeling Sportvissen. Hij heeft een mooie reeks boekwerken verzorgd.          

Ed heeft al aangegeven dat hij het na 15 jaar genoeg vindt en stopt er dus 

mee. Uiteraard bedanken wij Ed zeer voor zijn inspanningen de afgelopen 15 

jaar. 

 

Over 2018 valt best nog wel het een en ander te vertellen.                                        

Er zijn heus bijzondere dingen gebeurd dit jaar.                                                     

De winnaar van de zoetwatercompetitie, Jordie Meijer, werd kampioen met het 

absolute minimum aantal van 5 wedstrijdpunten over de 5 tellende 

wedstrijden. Ik weet niet of dat ooit eerder gebeurd is bij de 

zoetwatercompetitie. Wie daagt hem uit het komende jaar? 

Verder heeft Jaap de Raat volgens mij als eerste lid van HPSV-Sportvissen 

afgelopen jaar een heuse haai gevangen op een visdag van HPSV.                

Ook zeer bijzonder natuurlijk.  

Ook heeft Wim met hulp van Roy en ondergetekende het EK Vissen 2018 in 

Nederland georganiseerd. Een heel bijzonder en geslaagd evenement.                

Over al deze zaken kunt u ook elders lezen in deze Opsteker.                          

Dat zijn toch zeker bijzondere dingen die dus ook na bijna 60 jaar HPSV-

Sportvissen voor het eerst kunnen voorkomen. Want komend jaar bestaat 

onze afdeling inmiddels 60 jaar, wat tevens samenvalt met het 100-jarig 

bestaan van de Haaglandse Politie Sport Vereniging.                                       

Het bestuur heeft het plan om dit 60-jarig bestaan niet helemaal ongemerkt 

voorbij te laten gaan in 2019. Hierover zullen wij u in de jaarvergadering 

informeren.  

 

Brengt ons wel gelijk in 2019. Daar staan we als vereniging ook gelijk voor de 

nodige uitdagingen.   
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Niet alleen Ed heeft aangegeven te stoppen met het maken van De Opsteker. 

Ook Arie van Bree heeft aangegeven te stoppen met zijn functie van 

wedstrijdleider zout na zijn eerste termijn van 3 jaar. Ook Arie bedanken we 

uiteraard voor zijn grote inzet en de wijze waarop hij de functie ingevuld heeft. 

Hij had wat ons betreft zijn plek echt wel veroverd maar helaas vond Arie er 

niet het plezier in wat hij voor ogen had. Het was een hele uitdaging om 

iemand te vinden die de functie van Arie wilde gaan overnemen.                             

Gelukkig hebben we wel iemand gevonden die we namens het bestuur op de 

jaarvergadering dan ook voordragen.  

Daarmee zijn we er nog niet.                                                                           

We staan voor nog een paar grote uitdagingen de komende jaren.                

Wim Klerks heeft al eerder aangegeven dat hij over 2 jaar zal stoppen als 

wedstrijdleider zoet. Echter, ook Paul van Oijen heeft inmiddels aangegeven 

dat hij nog 1 jaar zal aanblijven als secretaris maar dat hij daarna dus ook zal 

stoppen. We zullen dus ook voor deze beide mannen vervangers moeten 

vinden. Ik ben ervan overtuigd dat we dat met de leden voor elkaar moeten 

kunnen krijgen. We willen toch zeker ook het 70-jarig bestaan vieren.  

 

Van een hele andere orde zijn ontwikkelingen in de wedstrijdvisserij in het 

zoete water. Met name op het gebied van het verlenen van vergunningen 

vinden momenteel een paar bijzondere veranderingen plaats.                           

De hengelsport is zeer populair en kennelijk ook het aantal wedstrijden die 

gehouden worden. De hengeldruk wordt op de verschillende wateren dus 

hoog volgens zeggen.  

Door Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken is besloten dat er de 

komende 2 jaar geen vergunningen aan niet aangesloten verenigingen 

worden verleend om wedstrijden te vissen in het Aarkanaal en in de Oude Rijn 

tussen Leiden en Zwammerdam. De reden die aangevoerd is zou oeverherstel 

zijn maar op de achtergrond schijnt het zo te zijn dat aangesloten 

verenigingen bij de Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken hebben 

geklaagd dat zij hun eigen wedstrijden soms niet meer kwijt kunnen omdat er 

overal al wedstrijden gevist worden!! Dat betreffen onder andere ook niet 

aangekondigde wedstrijden van losse groepen vissers. Hierdoor kunnen wij in 

ieder geval de komende jaren dus ook geen wedstrijden op deze parcoursen 

organiseren. 

Ook bij de Amsterdamse Hengelaars Vereniging vindt iets dergelijks plaats. Zij 

hebben, ook naar aanleiding van klachten van aangesloten verenigingen over 
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de beschikbaarheid van hun wateren, bepaald dat bij de Federatie Mid-West 

Nederland aangesloten verenigingen maximaal 4 wedstrijden per jaar mogen 

aanvragen waarvoor dan € 50,= betaald dient te worden. Een niet aangesloten 

vereniging moet per wedstrijd € 100,= gaan betalen. Dat is voor ons uiteraard 

niet haalbaar. Dat kan betekenen dat een wedstrijd voor ons in de 

Amsteldrecht ook niet mogelijk gaat worden. 

Helaas speelt in sommige gevallen bij de beslissingen ook mee dat er wel 

eens wat overlast ondervonden wordt van vissers.                                               

Zo heeft de eigenaar van de diverse havens in Medemblik onlangs besloten 

dat daar niet meer gevist mag worden vanwege de drukte in die havens. 

Gelijker tijd hebben de eigenaren van jachthavens in Stevensweert en 

Roermond dezelfde beslissing genomen in verband met overlast.  

Het in populariteit toenemen van het wedstrijdvissen kan dus mogelijk ook een 

keerzijde krijgen.                                                                                                       

Dat komt ook doordat er, zo blijkt, nogal wat wedstrijden gevist worden zonder 

dat er vergunning aangevraagd is waardoor de planning ook scheef gaat 

lopen en er problemen aan de waterkant ontstaan.  

Ik ben benieuwd hoe deze ontwikkelingen in de toekomst verder gaan.         

Het is in ieder geval zeker iets om nauwlettend in de gaten te houden.                  

We krijgen daar met de planning van wedstrijden zeker steeds meer mee te 

maken. 

Gelukkig hebben we inmiddels wel weer een planning voor de wedstrijden 

voor het nieuwe seizoen voor zowel het zoete water als ook voor het zoute 

water kunnen samenstellen en zullen we daar wel uit komen.  

Ik wens een ieder dan ook alvast weer een heel goed jaar toe met mooie 

vangsten.                                                                                                           

Bovenal wens ik iedereen heel veel gezondheid toe en heel veel plezier aan 

de waterkant.  

 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen 
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       9 februari 2018, zout, De Santplaet Maassluis.  
 

Als je derde wordt bij een viswedstrijd wordt er van je verwacht dat je een 

stukje proza / wedstrijdverslag schrijft voor de Opsteker.                              

Eigenlijk kan ik niets positiefs over deze wedstrijd vertellen. 

De eerste wedstrijd van de competitie zout is gevist en wel in de waterweg bij 

Maassluis. Nu gingen de verhalen dat op deze locatie (De Santplaet)) grote 

hoeveelheden vis gevangen werd.                                                                         

Er hadden zich op de afgesproken locatie om 08.00 uur 13 enthousiasten 

vissers verzameld die stonden te popelen om aan het nieuwe visseizoen te 

beginnen. Een record aantal deelnemers hadden zich bij Arie opgegeven.                                                                                

Maar ja, nieuw seizoen en nieuwe kansen is het spreekwoord toch?                    

Er stond een straffe koude wind van 1 gr.C met een gevoelstemperatuur van 

dik onder nul. Men had sneeuw en regen voorspeld, maar ja, een eerste 

wedstrijd van het nieuwe seizoen met in het vooruitschiet veel vis vangen is 

niet niks. Daar heb je als zeevisser wel wat voor over toch?                             

Dus,… warmtepakken aan, mutsen en dikke sjaals om en gaan met al je uit 

het vet gehaalde visspullen, onderlijnen etc.  

Om 08.30 uur werd door Arie, helaas heeft hij op de jaarvergadering gezegd 

definitief te stoppen met het organiseren van de zout wedstrijden, het startsein 

gegeven. 
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Maar helaas. Er werden in totaal slechts 6 vissen gevangen maar wel heel 

veel apenhaar. Om ziek van te worden. Daar komt ook nog eens bij dat de 

stroming in de Waterweg zeer sterk was, dus van een ‘normale’ wedstrijd was 

geen sprake. Hierdoor sloeg de opperbeste stemming van voor aanvang van 

de wedstrijd al snel om in een enorme teleurstelling.                                         

Jilles en zijn trouwe maatje Jaap hadden het al snel gezien en gingen 

halverwege de ochtend naar moeder de vrouw voor een heerlijke warme kop 

chocolademelk. Toen waren we nog met 11 doorzetters.                              

Hans van Vliet die rechts naast mij stond bleef optimistisch, ondanks dat hij 

vaak vast zat en hierdoor veel onderlijnen verspeelde.                             

Omstreeks 11.30 uur zag ik dat Aad Segboer, toch ook niet een van de minste 

vissers onder ons, het ook voor gezien hield. Hij pakte zijn spullen en 

drentelde wat heen en weer in afwachting van het eindsignaal.                        

Arie die alles ook had gadegeslagen kwam omstreeks 12.00 uur even bij 

iedereen polshoogte nemen en al snel bleek dat iedereen het wel voor gezien 

wilde houden. Unaniem werd daarom besloten om de wedstrijd in te korten en 

werd om 12.15 uur beëindigd   in plaats van de afgesproken tijd van 14.00 uur.                                   

Snel inpakken en wegwezen. Hopelijk zal de volgende wedstrijd welke op 15 

maart staat gepland bij de Amazonehaven beter worden.  

 

               
 

De uitslag: 1e plaats Jordi Meijer 3 vissen, 2e werd Alwin met 2 vissen en 

ondergetekende en schrijver van dit stuk 3e met 1 hele vis.  

 

Paul 
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           15 maart 2018, zout, Amazonehaven. 
 

De tweede zoutwater wedstrijd van het jaar is gevist in de amazone haven met 

8 man. 

Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming bleek dat er toch wat 

veranderd was sinds de laatste keer. 

 

 
 

Er staan twee borden bij de ingangen van de stekken met verboden toegang 

              
 

Of er nog gevist gaat worden weten we nog niet.                                           

Maar ondanks de borden hebben we de dag daar uitgevist.                            
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Het was niet een al te beste dag en het bleek niet gemakkelijk te zijn om een 

visje te vangen. De vissen die gevangen zijn moesten naar mijn mening toch 

van een heel eind weg gevangen worden. 

Er waren ook niet bepaald veel soorten gevangen voor zover ik heb gezien.           

Er was schar, bot en wijting. 

 

                       
                                        wijting 

 

Het weer was wat dat betreft wat fris, maar een schitterende dag om te vissen.  

Aad Segboer had zoals gewoonlijk weer vis meegenomen die uiteraard al 

bereid was en iedereen kon daar weer van meegenieten. 

 

De uitslag was als volgt    

1 kees Klerks     140 cm  

2 john Koolhoven 46 cm  

3 jordie Meijer       45 cm  

4 Aad Segboer     25cm 

5 Jaap de Raat     24 cm Arie van Bree 22 cm  

Jilles en Wilbert slaagden er niet in om iets te haken.  

 

Heren was weer gezellig en ik kijk alweer uit naar de volgende keer. 

Groet van jullie jongste medevisser.  

 

Jordie Meijer. 

 

 
    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wijting002.jpg
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     20 maart 2018, zoet, Noord-Hollands Kanaal, (NECK) 

 

Op 20 maart 2018 hebben we onze eerste strijd geleverd aan het Noord-

Hollands kanaal bij Neck. Met een weersverwachting met een stevige 

noordoostenwind betekende dat hij schuin van links in de patser blies.         

Het geen in ieder geval voor mij betekende dat de steek in de foedraal bleef. 

Ook de plu bleef in de tas. Gelukkig was het droog. Ik heb niets met zo’n ding 

want als hij bijna schuin voor me staat zit ik altijd te klooien met het scheppen 

van vis, vooropgesteld dan dat ik ze vang. Maar je gaat altijd van het gunstige 

uit toch?  

Het eerste visje kwam al binnen een kwartier, alleen had ik het op mijn topje 

van de feeder niet gezien. Die stond sowieso te dansen in de wind.             

Wat ook danste in de wind was mijn nieuwe leefnet. Ik had een mooie quick 

dry van Preston gekocht bij De Sportvisser.  

                
Deze adviseerde een net met vierkante “hoepels” (voor zover een hoepel 

vierkant kan zijn), want die bleven beter liggen. Nou dat was vandaag niet het 

geval. Hij waaide een keer of twintig tot en met de onderste “hoepel” de kant 

op zodat mijn uiteindelijke vangst (twee brasempjes en een voorntje) telkens 

terug het water in moest worden geduwd. 

Kortom, het waaide als een dolle. 
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Gelukkig had iedereen er last van, want ik sprak Aad en bij hem waaide het 

ook.  

Achteraf bleek ik naast de uiteindelijk winnaar te hebben gezeten die ik pas bij 

de prijsuitreiking herkende. 

Hij zat zo diep in zijn jas dat alleen het puntje van zijn neus zichtbaar was.    

 

 

 

Jordi gefeliciteerd. 

Ook Wim piepte er nog tussen zodat ik u mag vervelen met een verslag. 

 

Groet, John.  
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          15 april 2018, zout, ter Heijde zandmotor. 

 

De weersvoorspellingen waren goed, geen regen, minimale wind en kans op 
zon, Wat wil een mens nog meer, een prima vooruitzicht om de minimale 
score van de eerste twee wedstrijden positief bij te stellen. 
HPSV had zich voor de winst tegen deze zeevisvereniging gewapend (leuke 
woordkeus) en had met 10 man en een introducé ingeschreven. De 
tegenstanders waren met 27 personen, desondanks was er geen sprake van 
enige intimidatie.  
De (gerepareerde) trekkers en platte wagens stonden al klaar, maar alvorens 
te vertrekken moest er eerst nog geloot worden om de stekken.  
Trouw werd er in de rij gestaan, maar dat bleek niet nodig te zijn.                       
Ons boegbeeld Arie bleek, zoals een goede visvader betaamd, al voor ons 
gezorgd te hebben en zo konden wij ons weer wijden aan de gratis koffie. 
Nadat wij van voorzitter Koos wat slecht verstaanbare instructies hadden 
gekregen werden wij naar de visstekken gereden, mooi gezicht, 38 man op 
een rij op een nog stil strand ter hoogte van de zandmotor.  
De spanning was om te snijden, hengels werden optimaal opgetuigd, nieuwe 
onderlijnen ingezet en licht lood. 
Het zeewater was verontrustend kalm, geen stroming noch invloed van eb en 
vloed.  
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Nog nooit eerder vertoond, je zou denken dat je op zoetwater aan het vissen 
was, zo kalm, zo vreemd. 
Nadat de toeter voor aanvang van de wedstrijd had geklonken, ging het los. 
Het leek zo te zijn dat Dennis de Raat, ja inderdaad mijn zoon, de eerste vis 
ving. Dat zag er goed uit en toen om mij heen ook de eerste vissen werden 
geland. Zo kreeg ik goede moed op de eerste overwinning van HPSV.  
Na uren en uren turen, bleek mijn optimisme ongegrond.                      
Telefonisch werd ook gemeld dat elders op het strand de HPSV vangsten 
tegenvielen. 
Maar gelukkig hebben wij Paul van Oijen. Zijn pensionering heeft hem een 
stuk rustiger gemaakt, hem arendsogen gegeven en hij heeft in z’n eentje de 
uiteindelijke en onvermijdelijke nederlaag nog draagbaar gemaakt.                  
Hij stond naast mij en af en toe dacht ik dat hij een emotioneel traantje pinkte, 
maar dat bleek achteraf niet juist en lag de oorzaak bij een ontstoken  
traanbuis. 
 

                  
 
Om 13 uur ging de toeter, einde wedstrijd en voor het eerst in vele jaren 
hebben wij zonder te helpen met duwen de viskeet bereikt.                                                                               
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Natuurlijk was er weer een loterij gecombineerd met de ook al uren durende 
prijsuitreiking, ondanks ons verlies gingen een aantal HPSV-ers met mooie 
prijzen naar huis. 
Met een enkele uitzondering had iedereen vis.                                                 
Ik had er zelfs twee, daarom moest ik een stukje schrijven voor de Opsteker. 
Wilbert van Biezen werd 2e (hij en mijn zoon hadden 55 cm aan vis en moest 
er dus geloot worden, mijn zoon Dennis werd de winnaar. 
De waardebon kon hij gelijk inleveren bij zijn vader, ik dus). 
Paul van Oijen werd 1e (proficiat).  
De vijf beste van de politie, we waren met z'n tienen + een intro moesten het 
wederom afleggen tegen de 5 besten van de Zeevisvereniging Terheijde. 
Volgend jaar gaan we op zeker winnen.  
Wat hebben hier van geleerd.                                                                          
De zandmotor heeft de visstand negatief beïnvloed en gezelligheid gaat boven 
visvangst, bovenal is het natafelen iets waarvan wij nog iets kunnen leren.  
Op naar de volgende wedstrijd.  
Scheveningen maak je borst maar nat, HPSV komt er aan. 
In de tijd van de Magneetstraat werd er nog met de nodige eerbied op 
gereageerd op dit soort berichten.  
Prepareer de spullen en zorg dat je er vroeg bij bent, anders is het weer afzien 
en vinden wij de hond in de pot. 
Ik kan in ieder geval niet wachten. 
 
Visgroet, 
Jaap de Raat 
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                  18 april 2018, zoet, Oude Rijn  

 
 

De eerste warme dag van 2018, het zou vandaag 23 graden worden.             

Dus iedereen vol goede moed naar de waterkant, want als het mooi weer is 

dan zal de vis ook wel van zich laten horen. 

Leuk dat Ed weer eens in de gelegenheid was om mee te vissen.  

Wim had alle plekken weer uitgezet en om half 7 werd er om de plaatsen 

geloot. Nadat de toeter was gegaan werd er al snel hier en daar een visje 

gevangen.                                                                                                        

Jan Nijg had de pech dat hij precies voor een plek zat waar de boten te water 

werden gelaten nadat ze heel de winter op het droge hadden gelegen. Helaas 

kwamen er met regelmaat zandschuiten voorbij dus dat werd steeds weer 

opnieuw voeren want de bodem was weer omgeploegd.  

 

        
 

                                                                                                                      

René die eindelijk zijn dienst kon omzetten om mee te vissen had een aardige 

domper want zijn hengel brak maar heeft toch de wedstrijd uit gevist.  
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John liet ook van zich horen, wat gebeurde er, een nieuwe vaste hengel dus 

John ging hem vandaag uitproberen. Al snel had hij er een mooie brasem aan, 

helaas hij zat met 8 honderdste en dat was te dun dus snel even repareren en 

weer verder vissen. Daarna een mooie platte eraan maar dat draadje is nog 

steeds te dun dus ook die eraf. Dan maar een dikker draadje en ja hoor, nu 

weer een mooie platte. John onthaakt de brasem en wil hem in het leefnet 

gooien maar de brasem maakte onverwacht een beweging en viel pardoes 

weer terug in het water. Al met al heeft John vandaag toch nog 3460 gram vis 

gevangen. Chris ving ongeveer een kilootje baars maar helaas die tellen op 

het moment niet. Iedereen heeft vandaag vis gevangen met Jordy op de 

eerste plaats met 6399 gram, Alwin met 5381 gram op de tweede plek en als 

John gewoon zijn vis in het leefnet had gedaan was dit stukje van hem 

geweest. Nu werd ik derde met 3880 gram vis. 

 

                  
 

                                  Kees 
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                          9 mei 2018, zout, Scheveningen zuid pier. 
 

 

Met z’n zevenen betraden we om 06.00 uur het Zuiderhoofd.    

 

                           
                                                                                                                          

Speciaal voor deze dag had de gemeente Den Haag de pier voorzien van 

nieuwe vloerbedekking en de vuurtorentjes van nieuwe verf. 

De opkomende zon zorgde voor wat feestverlichting dus het kon eigenlijk al 

niet meer stuk. 
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Aad merkte overigens terecht op dat de gemeente, als ze toch bezig waren 

met een opknapbeurt, de blokken ook wel eens netjes waterpas naast elkaar 

hadden kunnen leggen.  

 

                   
 

Ik was het met hem eens. Een gemiste kans. De jaartjes gaan toch tellen en 

de dempers in mijn knieën zijn niet meer wat ze geweest zijn. En dan, als ik 

een klipgeit was geweest had ik ook wel horentjes gehad. 

Maar goed, de omstandigheden waren perfect. 

Na het opstellen op de kop van het hoofd gingen we om 06.45 los.                 

Nog voor zeven uur ving Paul al een gulletje. Dat beloofde wat. Het was 

achteraf ook Paul’s enige. Drie keer verkassen hielp daar niets aan. 

Het duurde best wel een tijdje voordat er wat gevangen ging worden. 

Uiteindelijk kwam de stroming er goed in en verkaste Arie en Jaap van 

linksvoor naar rechtsbinnen (Ik lijk nu wel een beetje op Evert ten Napel) en 

Aad schoof door naar de linksbuitenpositie. 

Hij ging eigenlijk gelijk scoren. Uiteindelijk had hij er 15 met een totale lengte 

van meer dan drie en een halve meter. En dat ondanks dat hij, wegens 

verplichtingen elders, een uur eerder stopte. Wilbert en ik vingen er alle twee 

zeven maar die van hem waren bij elkaar drie centimeter langer. Verder was 

het wel een heerlijke dag. Wat ook leuk was is dat Piet Hermes even kwam 

buurten. Hij zag er weer patent uit. Hopelijk is hij er snel weer bij. 

 

Groeten, John K. 
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                                   18 mei 2018, zoet, Leidsche vaart  
 

Wederom weer een wedstrijd voor hpsv op een mooi water. 

In de vroege ochtend uren kwamen we weer allemaal bij elkaar om een lekker 

dagje te vissen op de Leidsche vaart. 

Alwaar een schitterend bestand vis aanwezig is zoals de alom bekende 

brasem. 
 

 

 

 

Eenmaal geloot kon iedereen naar zijn plek om de stekken te voorzien van de 

benodigde viskisten, hengels en aas. 

De aanwezige dertien vissers hadden er allemaal zin in gezien het 

aankomende mooie weer voor die dag. 

Naarmate de wedstrijd vorderde kwamen de praatjes op gang dat er in de lage 

nummers aan het begin van het parcours de vangsten een stuk beter waren.  

Dat die verhalen klopten bleek wel uit de uitslag.  

Helaas zijn er vandaag ook een paar nullen gevallen op de hogere nummers. 

Daar bleek op sommige stekken geen beet te krijgen. 

Als eerste is geëindigd Harry Greive met 10,08 kilo.. een zeer nette prestatie. 
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Hary Greive had trouwens ook nog een wel heel bijzondere vangst … namelijk 

zichzelf. 

Nummer twee die dag met 9,16 kilo was Wim Klerks en de nummer drie was 

Jordie Meijer met 5,06 kilo. 

Ondanks alles was het uiteraard weer erg gezellig en ik kijk dan ook uit naar 
de volgende wedstrijden. 
Heren bedankt voor de gezelligheid. 
 
Jordie 
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          13 Juni 2018, zoet, Nieuwkoop, (politie brandweer) 

 

De jaarlijkse wedstrijd tegen de brandweer was dit jaar in de thuishaven van 

de brandweer. 

De Nieuwkoops plassen, vissen vanuit een bootje. 

Door omstandigheden waren wij maar met 6 leden van de HPSV, en de 

brandweer was met 8 man vertegenwoordigd. 

Nadat alle spullen in de bootjes was gelegd, was het tijd voor een bakkie.  

Voor de meeste koffie maar er waren er ook bij die dachten dat het zou gaan 

vriezen, dus die namen er een anti vriesje (borrel) bij. 

Iedereen had een vergunning ingevuld waarop stond dat je maar 1 baars in je 

leefnet mocht hebben. Wij dachten nog dat is nogal weinig dus werd er maar 

besloten dat de baars vandaag niet zou meetellen. 

Klokslag 8 uur ging de toeter en mochten we het water op.  

                                                                                                

                      
                                                                                                                      

Vissen tot 15.00 uur en het wegen zou aan de boot op het water gebeuren. 

Wat moet je tegenwoordig nog zonder telefoon want er werd al snel contact 

gezocht met elkaar hoe de vangsten op de ene of de andere plas waren. 

Na een paar miezer buitjes kwam de zon door waardoor het goed toeven was 

op het water. 

Er werd door iedereen een visje gevangen. 

Vandaag geen wandelvissen want dat valt niet mee in een bootje.                

Om drie uur klonk een toeter over het water, sein dat de wedstrijd voorbij was. 

Even opruimen en dan wachten op de weegploeg die langs zou komen.    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nieuwkoop_-_Zuideinderplas.jpg
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Nadat alle bootje weer terug waren en de auto’s weer geladen, de leefnetten 

te drogen werden gehangen was het tijd voor de uitslag en een biertje. 

Jan die op de tweede plas zat werd winnaar met ruim 18 kilo.                          

Wim die met Hans in een bootje zat werd tweede met iets meer dan 10 kilo en 

ikzelf werd derde met 7 kilo.                                                                              

Dit is dan de uitslag van onze eigen competitie maar voor de wedstrijd tegen 

de brandweer kwam alleen Gerard Bakker er nog tussen.                                   

Die werd met 9 kilo derde in de wedstrijd 

De brandweer had een totaal van 44 kilo met 8 man.                                            

Helaas was er een brandweerman die met twee hengels had gevist, die 

uitslag werd uit de wedstrijd genomen zodat er maar 31 kilo overbleef. 

Wij hadden met 6 man 46 kilo gevangen, dus na enig rekenwerk bleek dat wij 

dit jaar weer de winnaar waren van de wisselbeker en die weer mee naar huis 

mochten nemen. 

                            PROFICIAT mannen. 

  

                
 

                               Kees 
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                                22 juni 2018, zout, Ter Heijde. 
 

 

De inmiddels traditionele avondwedstrijd zout was aan de beurt om gevist te 

worden. Wederom, zoals de laatste paar jaar, werd deze gevist aan het strand 

van Ter Heijde. Bij afwezigheid van onze wedstrijdleider Arie werd deze 

wedstrijd gevist onder de bezielende leiding van Aad. Dank daarvoor Aad. 

Om 17.00 uur werd er verzameld op het parkeerterrein achter de vis keet in 

Ter Heijde. Door verschillende redenen, zoals enkele vakantiegangers 

(redelijk excuus) waren we met 6 man vandaag, te weten Aad, Hans van Vliet, 

Jilles, Paul, Kees Klerks en ondergetekende. 

 

 
 

Er stond een stevige wind, kracht 5, vanuit het noorden wat betekende dat we 

de wind recht vanuit zee op ons gezicht hadden. Nadat we aanvankelijk nog 

wat bedenking hadden of het vissen daarbij wel zou gaan lukken en er niet te 

veel apenhaar e.d. mee zou komen richting de kust konden we na een stevige 

wandeling links van de eerste golfbreker de spullen opstellen en uitpakken. 
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Kort hierna konden de eerste lijnen richting Engeland gegooid worden en de 

eerste pieren aan hun zwemles beginnen. 

De wind zwakte al vrij snel wat af en het was, op het eenmalige achterover 

blazen van mijn kar met kist, best te doen. Ook weinig vuil in de eerste uurtjes. 

Dat bleek aanvankelijk behoorlijk mee te vallen dus. 

We begonnen met afgaand tij en het zou rond 19.00 uur echt laag water zijn. 

Om ongeveer 23.45 uur zou het hoog water moeten zijn. 

 We konden behoorlijk ver de branding in lopen omdat het ter plaatse 

behoorlijk vlak en ondiep is door alle opspuitingen.                                          

Dat is overigens in middels langs de hele kust zo en de vis komt toch wel 

achter de eventuele prooien richting de kust. 

Daar hebben we deze wedstrijd overigens weinig van gemerkt. Helaas bleken 

de vangsten zeer minimaal zoals uit de uitslag blijkt. 

 Daar was gelukkig wel een hele mooie vangst bij. 

Hans van Vliet ving als eerste een vis en wat voor één.   

 

 
                                                                                                                                

Hij bleek een paling aan zijn paternoster te hebben hangen van liefst 65 cm. 

Hoe krijgt die man dat toch iedere keer weer voor elkaar.                                        
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Gaat hij hiermee voor de 3e keer de bokaal voor de grootste vis binnen 

hengelen. Ik weet het, het is nog vroeg, maar het heeft er alle schijn van. 

Mooie vangst in ieder geval Hans.  

Hans ving vervolgens nog 2 kleine botjes erbij en werd daarmee uiteindelijk de 

terechte winnaar van deze wedstrijd. Nogmaals proficiat.  

Voor de rest kan ik kort zijn. Alleen Paul en ondergetekende hadden nog de 

mazzel een vis te mogen landen waarbij Paul de duidelijk grotere vis had en ik 

als beloning dit stuk mocht gaan schrijven. 

 

                      
 

Inmiddels hadden we rond 22.00 uur in onderling overleg al besloten dat we in 

verband met de slechte vangst en het toen steeds meer opkomende vuil om 

23.00 uur zouden stoppen. Dat werd zelfs nog ruim een half uurtje eerder toen 

bleek dat de lijnen steeds sneller het vuil oppikten en richting het strand 

werden gedreven. Jammer maar helaas.  

De uitslag zag er vervolgens zo uit: 

1e Hans van Vliet – 97 cm 

2e Paul                 – 27 cm 

3e Alwin                – 13 cm 

Aad, Jilles en Kees hadden jammer genoeg niets. 

 

We gaan met goede moed naar de volgende wedstrijd die gevist gaat worden 

op 18 september 2018 aan de Pernisse Waterkant.                                           

Dat is ook een geweldig mooie stek om te vissen en heb er zin in.                 

Tot dan. 

 

Groet, 

Alwin 
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                3 juli 2018, zoet, Nauernachschevaart.                                      

 

Vandaag de Nauernachschevaart, waar we vorig jaar heel wisselend vis werd 

gevangen, maar dat lag aan de plek waar je zat. 

 

                  
 

Dit jaar was het niet veel anders, sommige hebben alleen maar kleine visjes 

gevangen en een ander alleen maar brasem. Het zal altijd wel iets zijn zo van 

waarom hier en niet op dat andere stuk, maar als je de verslagen leest van 

andere wedstrijden word er op deze plek altijd vis gevangen, dus !!!!! 

Maar het was een geweldige dag wat het weer aangaat, rond de 25°C  en een 

briesje over het water. 

Om 6.30 uur werd er geloot door 12 man.  

Wim had weer een parcourtje uitgezet en nadat iedereen zijn nummertje had 

getrokken werden alle spulletjes klaar gezet voor de wedstrijd. 

Klokslag 7.30 uur ging iedereen aan de gang, Jordy had al snel 2 mooie 

platten te pakken en dit was het begin van een mooie visrijke dag voor hem. 

Sommige probeerde het met de vaste stok en natuurlijk werd er wel een visje 

gevangen. Maar voor de grotere vissen moest je toch naar de overkant en dat 

lukte voor de een wel en voor de andere minder. 

Jan Wink die naast mij zat had de eerste anderhalf uur geen stootje gezien, 

terwijl ik er al een stuk of 4 had gevangen. 

Maar gelukkig voor Jan, hij wist toch nog 7 kilo te vangen.                             

Om 1400 uur was het weer gebeurt voor vandaag, even opruimen en dan kon 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hsvdevismaatjes.nl/images/phocagallery/2018/Nauernasche Vaart.jpg&imgrefurl=http://www.hsvdevismaatjes.nl/index.php/verslagen/226-zesde-zomer-wedstrijd-nauernasche-vaart&docid=VsvJbT-mPyaeJM&tbnid=H_RQsC3vQPQjXM:&vet=10ahUKEwjwoej00ereAhUKyoUKHe3rD6IQMwh3KC0wLQ..i&w=640&h=853&itg=1&bih=881&biw=1680&q=nauernasche vaart&ved=0ahUKEwjwoej00ereAhUKyoUKHe3rD6IQMwh3KC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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de vis worden gewogen. Iedereen had vandaag vis gevangen met een 

gemiddelde van 8 kilo de man en in totaal 96 kilo. 

Eerste werd Jordy met 32 kilo, 

Ron tweede met 17 kilo en 

Ik derde met 12 kilo.  

 

                                                       
 

De regels zijn dat je niet meer als 20 kilo vis in je net mag hebben. 

Helaas voor Jordy hij had meer dan 20 kilo in zijn net, de rest telde niet mee. 

Gelukkig had hij genoeg over voor de overwinning van vandaag.  

 

 

 

 
De volgende wedstrijd is in het Zijkanaal B voor velen een nieuw water  

 

Hgr   Kees 
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              17 augustus 2018, zoet, Zijkanaal B. 
 
 

De wedstrijd aan het B-Kanaal. 
Ook een wedstrijd in de categorie, "Vol verwachting klopt ons hart ". 
Je kan hier heel veel vis vangen. 
 

                 
 
Wij waren met 11. 
Omdat ik als laatste had ingeschreven trok ik een kop stek. 
Ook was het trouwens lekker vroeg. 
In Spaarnewoude werd een feestje gevierd en we moesten dus op tijd 
verzamelen, 06.00 uur!!! 
Ik had onder andere mijn Shimano twin power uit de schuur gehaald om aan 
de overkant in te voeren. Ik weet inmiddels waar dat twin vandaan komt, ik 
gooide die hengel in 2 stukken. 
Gevangen werd er ook: 
 
1ste       Jan Wink werd met een gewicht van      17.180 gram 
2de        Rene de Vries, werd tijd Rene                13.740 gram                       
3de        werd ik met een gewicht van                  11.700 gram 
 
Wilbert werd trouwens laatste met een behoorlijk gewicht van 4.552 gram.     
Ook dit water is een stekgevoelig water. 
 
Een sportieve visgroet, 
 
Aad 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.fishhunter.nl/sites/default/files/vangsten-marcocopier-27012018-foto3.jpg&imgrefurl=https://www.fishhunter.nl/?q%3Ddagje-vissen-de-coop-haven-van-zeewolde-met-tim-copier&docid=PGRSpcACRxHo0M&tbnid=YaFU3NilOSHV-M:&vet=10ahUKEwjanKqN9qvfAhWDEVAKHUjJBQkQMwhoKB4wHg..i&w=997&h=744&bih=599&biw=1366&q=een net vol vissen&ved=0ahUKEwjanKqN9qvfAhWDEVAKHUjJBQkQMwhoKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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                    14 september 2018, zoet, Oude Rijn Zwammerdam. 

 
 

Half zes bij Wim spullen laden, dan naar de waterkant aan de Kortstekerweg 

in Zwammerdam. Het uitzetten verliep niet zoals Wim gewild had. Er was 

namelijk te veel begroeiing op een gedeelte van het parcours. 

Gelukkig was richting Zwammerdam genoeg ruimte om het aantal deelnemers 

te plaatsen. 

Het was hartstikke donker bij het uitzetten en we zagen pas toen het licht aan 

ging dat er veel kroos op het water dreef. Daar valt niet door heen  te vissen, 

Wat we echter niet zagen was dat onder het kroos een dikke laag planten 

aanwezig. Hierdoor was het op sommige plaatsen moeilijker vissen dan op 

andere plaatsen.  

De kopstek was vandaag voor John terwijl de staartstek voor Harry was.           

Zelf mocht ik op stek 5 plaats nemen, bijna in het midden, dus met 12 

deelnemers.  

 

 
 

Na het optuigen van de hengels hoorde ik de toeter van Wim zodat de 

wedstrijd een aanvang ging nemen.  

Ik had een feeder op 40 meter uitgelopen en een op 15 meter.                           

Ik begon gelijk op 40 meter. Leek me ivm de breedte van het water van 60 

meter een goede afstand.  

Dat ik daar gelijk in had bleek snel. Nog voordat mijn hengel in de steun stond 

werd deze al krom getrokken en lande ik even later een mooie maats bliek. 

Daarna volgde nog enkele visjes. 

Plotseling een gigantische kromme hengel. Aanslaan hoefde niet, hij hing 

gewoon. Bij het binnen draaien geen idee wat er stompend aan mijn lijn zat. 

Dicht bij de oever kwam de kop van een gigant van een paling boven water. 
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Daar ik hem binnen moest draaien door het kroos en waterpest heen ging hij 

er uiteindelijk met mijn haak vandoor. Had ik echt geen spijt van.              

Echter de visvangst op 40 meter was ook over.  

Even proberen op 60 meter tegen de overkant aan. 

Na een half uur geen beet dus dan maar naar de 15 meter.                               

Arie Vlok, mijn buurman op nummer 6, kwam even buurten en zag mij een 

platte vangen.  
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Aan het eind van de wedstrijd bleek niemand verder een platte te hebben 

gevangen. Voor veel vissers was het aanwezige drijf groen een drama.      

Wim heeft zelfs enige tijd niet kunnen vissen door de plantjes.  

Gelukkig ging het een beetje waaien waardoor de plantjes zich verspreiden.  

Aan het eind van de wedstrijd bleek op Harry na iedereen vis te hebben 

gevangen. 

Dat Harry geen vis had is niet zo vreemd, die vist altijd met de boillie en als er 

dan geen brasem zit heb je pech. 

De eerste drie: 

 

                
 

                         1e Jordie Meijer 8060 gram 

                         2e Wilbert van Biezen 3540 gram 

                         3e Hans Snels 2840 gram 

 

                     Ik zie jullie weer langs de waterkant. 

 

                                 Hans Snels  
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           17 september 2018, zout, Pernisserhoofd 

 

 

Om 7:30 uur hadden tien vissers zich verzameld bij het veld nabij 

de Oude maas. Piet stond een stukje verderop, maar die sloot iets 

later aan. Arie deed zijn openingswoordje en daarna gingen allen 

een plekje opzoeken. Paul had goed naar het weerbericht geluisterd 

en wist te vertellen dat de wind zou aantrekken tot windkracht 6 en 

daarom werd een plekje uitgezocht in de luwte van bomen. Dit bleek 

inderdaad in de loop van de dag goed uit te pakken, want toen 

eenmaal om 8:00 uur de pieren richting viswater vlogen, liet het 

zonnetje zich ook zien. 

Het werd een heerlijke warme dag (uit de wind) en de T-shirts 

werden al snel uitgetrokken om nog even na te bruinen.               

Hier en daar werd een visje gevangen en na een uurtje vissen moest 

onze gepensioneerde Aad het wedstrijdtoneel verlaten om nog even 

een klusje doen in Brabant. Wat hebben die gepensioneerden het 

toch druk. Hij was dus uitgevist. 

Er was ook genoeg te zien op het water, het ene schip na de ander 

kwam langs en voor onze neus werd i.p.v gebaggerd, er een zand in 

de haven bijgestort. Of dit invloed heeft gehad op de visvangsten 

zullen we nooit weten. 
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Dat het een dag zou worden van uiterste bleek al snel, de zon ging 

feller schijnen, John (de kampioen van verleden jaar) kreeg maar 

geen beet en Hans Snel ging maar een rondje lopen. Hij vertelde dat 

het record van grootste vis door Arie erg scherp was gezet.          

Dit deed hij door het vangen van een paling van 70 cm.  

 

           
 

Verder was Jaap, Kees en Arie lekker bezig met het vangen van wat 

vis. Hans Snel, Jilles en John begonnen zich achter de oren te 

krabben hoe e.e.a. nou kon dat zij geen stootje zagen. 

Nou, dat trillen van de hengeltop heb ik die dag ook niet 

waargenomen, maar toch hing er op zijn tijd een visje aan, botjes 

en ook een tongetje.                                                                              
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Ik moest ze wel iedere keer uit de bagger trekken. Paul was in zijn 

nopjes met de vangst van een mooie tong van 38 cm die meeging 

voor in de pan.  

 

                   
 

Of de vis na bereiding lekker smaakte moet ik nog van hem horen. 

De vis gevangen op Pernisserhoofd zou volgens sommige een 

oliesmaak hebben. 

Gaandeweg de wedstrijd, bleef het stil bij Hans Snel en Jilles.        

Hans van Vliet ving in het brakke water op de valreep nog een voorn 

en ik ving in de laatste minuut mij vijfde vis erbij en passeerde 

hiermee net Paul (vind ik altijd leuk). 

Om 14:00 uur was het einde wedstrijd en ook Aad verscheen weer 

op het toneel.                                                                            

Gezeten in de zon aan een aanwezige picknicktafel en onder het 

genot van een koud drankje en blokjes kaas van Aad wist onze 

wedstrijdsecretaris te melden dat van de 11 vissers er 3 een nul 

hadden (Aad, Jilles en Hans Snel).  
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                 Kees had pretoogjes, 

 

         
 

want hij wist het record van Arie van grootste vis te breken door de 

vangst van een paling van maar liefst 78 cm en met in totaal 258 

meter vis was hij mooi 2e. Dat Arie behalve een goede 

wedstrijdleider, ook nog eens goed kan vissen heeft deze krasse 

knar ons vandaag laten zien. Met maar liefst 291 cm vis werd hij 

terecht kampioen. 

Ik zelf mocht na 3 jaar deelname eindelijk een keer als 3e  eindigen 

en had de eer dit verslag schrijven. 

Arie bedankt voor de organisatie van deze dag en op naar de 

bootwedstrijd van 26 september op de Oosterschelde. 

 

Wilbert van Biezen 
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                Oosterschelde, 26 september 2018 

 

Een door onze Arie voortreffelijk georganiseerde visdag op de Oosterschelde 

en wel op de “Zwerver 3”. Met de naam van de boot heb je een bepaalde 

verwachting: ‘wij gaan meerdere plekken bezoeken om een visje te 

verschalken’.  

Met uiteindelijk 17 man en een enkele vrouw (leuk Sharon) gingen wij een 

onbekend avontuur tegemoet. Overigens een prima schipper, met zijn  vrouw 

als voortreffelijke kok. De eerste stek bleek een voorraadkast te zijn van 

menige traiteur die zee groente op de menukaart heeft staan.   Er werd voor 

kilo’s groene groente gevangen en af en toe een visje. 

Onze Arie liep als een ware dorpsomroeper over het schip en vermelde luid 

wat en door wie er gevangen werd. Jammer, dat de vangst niet veel was (de 

grootte zeker niet) en menigeen vlijde zich daarom op de banken neer om één 

van de laatste mooie zonnige dagen te gebruiken om een tintje te krijgen, 

resultaat was voor sommige een rode kop en voor andere een mooie bruine 

tint.  

Volgens de regels werd er drie keer van plaats gewisseld, zodat een ieder 

kans had op een maximale vangst op de boot. Eindelijk had de schipper zijn 

lunch op en werd er verkast naar een stek met veel dieper water, volgens hem 

langs de wand van een stroomgeul met garantie voor meer vis. En ja hoor, 

eindelijk werd er meer vis gevangen. Iedereen kon iets vangen, zoals de 

kleinste vis van de dag en op sluitingstijd een iets groter formaat.  

Ik moet mijn excuses aanbieden aan de vissers die rechts en links van mij hun 

aas aan de vissen aan het aanbieden waren. Ik gooide, volgens velen over 

hun lijn, dus heel ver mijn aas uit.   
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 Na een tijdje zag ik de top van mijn hengel behoorlijk te keer gaan (grote 

steenbolk, krab of ...???). Raar was dat het gewicht aan mijn hengel een 

pompend effect had, velen dachten aan weer een volle slabak en anderen 

dachten dat ik de boel in de maling aan het nemen was. 

Enfin, ik probeerde de onbekende vangst omhoog te halen. Jammer, maar dat 

lukte niet zomaar. Het ‘ding’ had er voor gezorgd dat er vijf lijnen als een 

kluwen omhoog kwam. Dat is de reden waarom het zo zwaar ging opperde 

menigeen. Dank zij veel hulp was mijn lijn uiteindelijk weer vrij en zowaar 

moest ik weer pompen, want er hing nog steeds iets zwaars aan. Met kromme 

rug en veel gesteun had ik eindelijk de aandacht van de overige vissers. Zou 

het toch waar zijn dat er iets bijzonders gevangen zou worden? En ja hoor, 

daar kwam uiteindelijk de vangst van het jaar boven, volgens onze Arie een 

gevlekte gladde haai, een meter plus lang. 

 

 
 

Gevangen dankzij hulp bij het scheppen en het vasthouden voor de gewenste 

foto’s.  
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Jammer dat de vangst niet meetelt voor de grootse vis in het seizoen en 

moest ik beloven niet teveel op te scheppen, tenslotte was het maar een vis 

die er toch niet echt toe deed als het gaat om de eindoverwinning.                   

In beroep kan ik niet gaan, maar ieder weldenkend mens beseft hoe pijn het 

doet als je niet de beloning krijgt waar je zo hard voor gewerkt hebt.              

Een haai gevangen van 1m+ op een lichte hengel met een onderlijn met kleine 

haken.  

Maakt mij allemaal niet uit hoor.                                                                                         

Ik heb die nacht gedroomd dat ik een grote had en dat op de leeftijd van 71+ 

is dat op zichzelf al goud waard. 

 

                
 

 

                         Jullie visvriend, Jaap de Raat 
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       16 oktober 2018, zoet, Heimanswetering 

 
We moesten nog twee weken wachten op de wintertijd.  

Rond half 8 begon het pas te schemeren dus starten we om half 9. 

Ook dat was voor sommige collega’s nog te vroeg want de weg naar 

Amsterdam stond helemaal vast na een aantal aanrijdingen. 

Maar Wim was wel op tijd en had weer alle plekken uitgezet en voor de 

mensen die er waren gingen we om half 8 loten. 

Na het begin signaal en vele ballen voer in het water werd er al snel vis 

gevangen. 

Er werd door iedereen wel een wat gevangen al bleef het vandaag wel alleen 

bij voorn en baars. 

 

 
 

De meeste vis werd gevangen met de vaste stok maar met de feeder is er 

toch ook wel wat vis gevangen.  
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Jordy heeft heel de dag met de feeder gezeten en kwam toch nog tot 5400 

gram, wat genoeg was voor de overwinning. 

Harry had alles gezet op de brasem, die zitten er zeker maar vandaag werd er 

geen platte gevangen. Misschien heeft Harry wel een tukje tussendoor 

gedaan. Hij was de enige met een 0 

Hans werd vandaag tweede met net een onsje minder dan Jordy. 

 ik zat op plek twee en ik moest wegen. 

Nadat ik bij Wim had gewogen begon ik te gniffelen want ik had 60 gram meer 

dan Wim wat achteraf goed was voor de derde plek en mocht ik dit stukje 

schrijven. Bij het bekend maken van de uitslag, je begrijpt het wel, toen was 

het de beurt aan Wim om te gniffelen 

Al met al een hele mooie dag met een heerlijk zonnetje, 23 graden en bijna 40 

kilo vis. 

 

 
 

Op naar de laatste wedstijd met snert. 

 

Kees 
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                18 oktober 2018, zout, Hoek van Holland  
 
 

Rond 07.15 uur verzamelden zich 8 vissers achter de strandtenten bij Hoek 
van Holland 
Het waaide achter die strandtenten behoorlijk maar eenmaal op het strand viel 
de wind eigenlijk best mee en was er goed te vissen. 
Kees Klerks gooide een keer in met alleen lood om te kijken hoe het ging. 
Hij had echter gelijk al en kilo of wat apenhaar aan zijn lijn en dat alleen met 
een enkel loodje.                                                                                                                   
Besloten werd een eind naar rechts te gaan in de richting van Ter Heijde 
omdat daar wat minder haar te vangen was volgens Jan van Hengelsport 
Westland. 
Het werd een echte wandeltocht op het strand want een stukje naar rechts 
werd meer als een kilometer. Maar goed er kon inderdaad wat beter worden 
gevist en al snel gingen de eerste lijntjes in het water.  
Piet Hermes wist al snel een botje te verschalken, dat dat gelijk zijn enige zou 
zijn wist hij natuurlijk ook niet.  
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Ondergetekende ving direct daar op een dubbel slag een botje van 20 cm en 
een zeebaarsje van 25 cm.  
Jaap de raat die naast mij stond ving direct daar op een zeebaars van 40 cm. 
 

 
 
 Dus het leek er op dat het een spannende dag zou worden omdat er overal 
aanbeten werden gezien. Iedereen had op een geven moment wel een visje 
gevangen. Toch werd het met het aflopen van het tij wat minder en verstomde 
de aandacht van een ieder wel een beetje. Het geen bleek uit het feit dat er 
werd gewandeld naar elkaar en dat is nooit een goed teken 
Het weer bleef wel erg goed mee werken dus het was goed vertoeven op het 
strand. Het werd drukker met de wandelaars en honden uit laters op het 
strand wat betekende dat je wat beter op je spullen moest passen want de 
honden hadden behoorlijk belangstelling voor je aas. Wind ging toch wat 
harder waaien en Piet Hermes besloot tegen een uur of een dat het welletjes 
was geweest en pakte zijn spullen in.  
Na een wandeling in de richting van Arie die ik mijn kant uit zag wandelen 
hoorde ik dat John Koolhoven al 8 visjes had weten te vangen.                       
Uiteindelijk bleek Arie te zoeken naar een onderlijn die van zijn clip was 
geschoten en ergens langs de vloedlijn in het water zou moeten liggen.  
Ik heb vergeten te vragen na afloop of hij hem nog gevonden heeft. 
Tegen 2 uur was een ieder ingepakt en werd de voetreis terug ondernomen en 
tegen half drie was een ieder weer terug bij de strandtenten. 
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 Rest mij nog de uitslag van die dag. 
1e werd Wilbert met 6 vissen, minder dan de acht van John maar hij had wel 
grotere vis. Die hij naar de mening van Jaap bijna uit Engeland had gehaald 
zover zagen we hem de zee in lopen. 
1 Wilbert   6 vissen  193 cm 
2 John      8 vissen  168 cm 
3 Jilles      6 vissen  138 cm 
4 Jaap      4 vissen  116 cm 
5 Arie        4 vissen    84 cm 
6 Alwin     4 vissen    77 cm 
7 Kees      2 vissen    69 cm 
8 Piet        1 vis          23 cm 
 
Al met al een dat waarin een ieder wat heeft gevangen 
 
Jilles van Koutrik 
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2 november 2018, zout, HET CALANDKANAAL 

 

Op vrijdag 2 november werd de 8e zeeviswedstrijd van het seizoen 2018 

gevist. Dit deden we in het CALANDKANAAL bij de Vopak. Zo staat deze 

visstek geboekt in de analen van de Sportvisserij Zuid-West Nederland. Bij de 

deelnemers staat deze plek beter bekend als de “Windschermen”. In ieder 

geval moet je een vergunning aanvragen om hier een wedstrijd te mogen 

vissen. Zo zijn er diverse plekken in Europoort en de stranden van Zuid-

Holland waarvoor je een vergunning bij de Sportvisserij moet aanvragen om 

een wedstrijd te mogen vissen. In de afgelopen drie jaar dat ik de wedstrijden 

organiseerde zijn wij nimmer gecontroleerd geworden. Voordien is naar mijn 

weten nooit een vergunning aangevraagd. Ook is bij het begin van deze 

periode mij niet verteld dat dit zou moeten. 

Enfin we kunnen het beter hebben over de wedstrijd. Zo als gebruikelijk 

verzamelden we tussen 07.00 en 07.30 uur. De wedstrijd begon om 08.00 uur 

of misschien iets later. Al snel werd er aan het lijntje van Alwin koks getrokken 

en na een behoorlijke inspanning bracht dit een MAKREEL van 40 cm op de 

kant. 

                    



            
 

Ongeloof bij de aanwezigen omdat je op deze plek in het geheel geen 

makreel zou kunnen verwachten en ook niet van dit formaat. Makrelen 

vang je meestal in de zomer vanaf een boot in de Noordzee of vanaf de 

kant bij de havenhoofden van Hoek van Holland maar dan met een 

blinkend aas en zeker niet op de bodem met een zeepier.           

Misschien zaten er wel meer makrelen.                                               

Helaas is het vissen met een werpdobber en een onderlijntje niet 

toegestaan in de reglementen.                                                                 
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Mogelijk dat dit in de toekomst nog verandert.                                                

Uiteraard was de hoop op een goede vangst geboren maar deze werd 

niet bewaarheidt.                                                                                                  

Oké er werd vis gevangen maar niet veel en zeker niet groot. 

 

 
 

Alwin Koks werd 1e, Paul van Oijen 2e en John Koolhoven 3e.               

Die laatste moest in verband met familiare omstandigheden de wedstrijd 

vroegtijdig beëindigen.                                                                                                 

En belofte maakt schuld, het geen de reden is dat dit stukje proza door 

ondergetekende geschreven is.  

Al met al een leuke wedstrijd, met mooi weer, met door alle deelnemers 

gevangen vis, met na afloop, onder het genot van een drankje en de 

tegenwoordig gebruikelijke stukjes kaas, de bekendmaking van de 

eindstand en de afspraak voor de volgende wedstrijd.  

Met vriendelijke visgroeten. 
 

Arie van Bree  
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            9 november 2018, zoet, de snertwedstrijd 

 

Het was weer de snertwedstrijd.                                                             

Oorspronkelijk zou hij in Amsterdam gevist worden maar helaas moest 

er uitgeweken worden naar het  Noord Hollands kanaal bij Neck ivm 

werkzaamheden in Amsterdam.  

 

      
 

Op een welbekende locatie voor de HPSV. 

Na de loting die in het donker plaats vond ging een ieder naar zijn plek. 

Toen het startsein gegeven werd kon er eindelijk gevist worden. 

Al snel werd duidelijk dat de vis in grote getalen afwezig was en dat het 

een moeilijke wedstrijd zou worden. 

Wormen werden totaal links gelaten, behalve de baars had daar nog wel 

trek in. 

De brasem kreeg ik alleen te pakken met drijvende made.                              

Ik heb ze nog wel gedompeld in verschillende smeersels alleen maakte 

dat niet het verschil. 

Dode en levende made waren ook niet echt in trek. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noordhollandsch_Kanaal.JPG
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En dan 

10:45 SNERT met een hele diepe buiging voor de kok, 

 

                   
  

Wim hij was geweldig. 

Hans een tip voor jouw, leer snert eten je mist echt wat. 

Wat wel mooi was dat Aad weer en debutant had meegenomen. 

Joost van harte welkom bij de club. 

Ik denk dat ik er als laatste bij gekomen bent en het is hier echt gezellig 

met een drankje na afloop en een hoop slap geouwehoer. 

Jammer dat het de laatste wedstrijd al weer is en ik kijk nu al uit naar 

volgend jaar. 

Voor degene die ik niet meer ziet een GOED uiteinde allemaal voor jullie 

en je gezin.  

Tot 18-01-2019  

 

Jan 

 
 

 
 

           

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snert.jpg
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         4 december 2018, zout,Maassluis  

 

Alweer de laatste “SNERT”wedstrijd van dit jaar.                                     

Met een mooie zon´s opgang om 8 uur verzamelen in Maassluis en  8.30 

uur starten met de wedstrijd.(zie foto)  
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De eerste vissen waren al snel op de kant.                                                    

Even een klein buitje om een uur of 9 maar dat was het dan ook ,verder 

fantastisch weer zo voor december.                                                          

Aad begon al vroeg met de soep te warme zodat we om kwart over 10 -  

half 11 aan de heerlijke snert begonnen  die Wim gemaakt had.                

John had nog een overheerlijke toevoeging  meegebracht, rogge brood 

met heel veel  zeeuws spek.                                                                     

Er bleek dat  er al heel wat vissen gevangen waren.                                      

Na een half uurtje gingen we weer vol goede moed terug naar de 

hengels om het laatste deel te vissen.                                                                

Iedereen  had vis:                                                                                         

John was nummer 1 met 1097 cm,                                                                       

Aad nummer 2 met 922 cm en                                                                     

onder getekende nummer 3 had 744 cm.                                                        

Vooral mooie grote Wijting en Bot werden er gevangen.  

 

 
                                                                                                                                              

Totaal is er 5204 cm vis gevangen met 9 man dus een hele mooie 

afsluiter van dit seizoen. 

 

Kees 
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                 Verslag E.K. 2018, een droom die uitkomt. 
 

Het zit erop, na een voorbereiding van bijna 2 jaar mogen we, Alwin Koks, Roy Witte en 

ondergetekende, zeggen dat we een geslaagd evenement hebben afgeleverd. 

 

Toen we 2 jaar geleden begonnen kregen we het verzoek om het eventueel naar 2017 toe te 

halen omdat Engeland nog twijfelde over het wel of niet rondkrijgen van alle benodigdheden. 

Gelukkig werd dit in november 2016 teruggedraaid en kregen wij wat ruimer de tijd om alles 

goed te regelen. 

Maar door het verzoek hadden we wel een bliksemstart achter de rug waarin de eerste 

contacten en afspraken al gemaakt werden. 

Zo was de vergunning voor het wedstrijdwater, het Noordhollandsch kanaal tussen 

Spijkerboor en Neck, al rond wat al een hele geruststelling was.

 
Hierbij werd ook meteen door de federatie toegezegd dat de deelnemers werden vrijgesteld 

van het individueel aanvragen van een vergunning en dat deze hier gelijk inzat. 

Dit parcours had ik 15 jaar geleden al in mijn gedachten toen de eerste ideeën over het ooit 

organiseren van een E.K. voor politiepersoneel bij mij opkwamen. 

Ja inderdaad, 15 jaar met het idee rondgelopen en nu is het werkelijkheid geworden. 

Maar met een parcours alleen ben je er nog lang niet, veel tijd ging zitten in het erachter 

komen hoe we het parcours in optimale conditie konden krijgen, helaas was het grootste 

gedeelte nog niet gemaaid. 

Al was er zeker geen spectaculaire begroeiing en na 2 oefendagen waren alle stekken al 

aardig platgewalst. 

Om de mensen goed te informeren is met veel enthousiasme door Alwin een mooie 

vooraankondiging, om uit te delen in Engeland, en een brochure uitgewerkt en in elkaar 

gezet. 
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Ook ben ik op jacht geweest naar diverse onderkomens voor alle deelnemers om een goede 

keuze aan te bieden. 

Helaas was lang niet iedereen geïnteresseerd vooral als er over sponsoring werd gesproken 

verloor men de belangstelling en centen heb je echt nodig om dingen voor elkaar te krijgen. 

Maar dat er gelukkig ook positieve reacties waren is wel bewezen met alles wat we hebben 

kunnen regelen voor alle deelnemers en begeleiders. 

Dit had alleen voor de 50 euro inschrijfgeld natuurlijk nooit gelukt. 

 

De grote bijdragers aan dit evenement waren: 

 

Het dorpshuis Wijdewormer. 

Geert Pakvis van Verpa groundbait.

 
Sportvisserij Nederland. 

Domburg Sportprijzen en Shirts. 

Marcel van den Eynde. 

Resort de Rijp. 

Team Logistieke ondersteuning met het beschikbaar stellen van een aantal leengoederen en 

materialen. 

De overkoepelende Haaglandse Politie Sportvereniging met hun steun. 

 

Verder nog steun en hulp gehad van vele kanten waarvoor we iedereen natuurlijk hartelijk 

willen danken zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. 
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Dat we met het dorpshuis een prima keuze hebben gemaakt blijkt wel uit de manier waarop 

zij alles voor elkaar hebben gekregen en de vele complimenten die we over het totaalplaatje 

mochten ontvangen, klasse. 

Ook met Geert Pakvis die het aas en de prijzentafel heeft verzorgd hebben we een prima 

ervaring achter de rug. 

Kleine dingetjes werden ter plaatse naar tevredenheid opgelost en de prijzentafel zag er 

prima uit. 

Wat er uit een gewoon gesprekje kan voortvloeien bleek bij Sportvisserij Nederland. 

Tijdens een informatief gesprek werd ons een bus met materiaal en een bijdrage voor de 

controleurs toegezegd. 

Waar een gesprek al niet 

goed voor is, een bijzonder 

aangename verrassing 

dus. 

Ook een bijdrage voor de 

Goodiebags was geen 

enkel probleem. 

Dan is het uitdelen van een 

shirt inmiddels ook een 

aardige traditie geworden, 

dit hebben we naar volle 

tevredenheid in combinatie 

met de trofeeën met Hans 

Domburg kunnen regelen. 

Ook dit werd mede 

mogelijk gemaakt na sponsoring door het dorpshuis. 

De mensen van Marcel van den Eynde lokvoer uit België hebben ook hun steentje bij 

gedragen aan de Goodiebags en resort de 

Rijp kwam met een cap met tekst voor alle 

deelnemers en begeleiding. 

 

In het Resort verbleven achteraf ook de 

meeste deelnemers, anderen trokken naar 

camping Welgelegen of nog andere 

locaties. 

 

Dat we met zijn drieën een goed team 

vormden bleek ook later bij het meer 

specifieke verdeelwerk wat de 

werkzaamheden aanging. 

Zelf toch wel redelijk praktisch aangelegd, 

neem snel een besluit en kan redelijk op plotselinge situaties inspelen. 

Soms werkt dit ook tegen je. 

Alwin de precieze man van ons en wat was ik daar soms blij mee met mijn losbladig 

systeem. 

Je kan altijd op hem terugvallen als je even twijfelt. 
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En dan Roy, je hoort hem niet altijd maar als 

er dan wat komt dan weet hij het ook meestal 

echt wel. 

Wat dachten we van het systeem om de 

uitslag na invoer met een druk op de knop uit 

de computer te laten rollen, compleet 

gesorteerd op vak, individueel, team en alle 

andere gewenste vormen. 

Heren we hebben het prima gedaan en dat 

durf ik hardop van onszelf te zeggen, 

nogmaals mijn dank. 

 

Ja, en dan gaat het toch om de wedstrijd. 

Met 120 deelnemers zaten we zeker rond het 

gemiddelde van de afgelopen jaren doe daar dan nog 40 begeleiders bij en dan heb je een 

mooie club mensen om een fantastische week mee door te brengen. 

Er werden 7 landenteams gevormd en 17 regionale teams waarvan 2 mixed teams. 

De eerste vissers waren woensdag 29 augustus al gearriveerd en hebben vanaf donderdag 

al een hengeltje uitgegooid. 

Officieel was de ontvangst vanaf zondag 2 september 

en kon men zich vanaf dat moment melden bij het 

secretariaat waar men dan ook een Goodiebag en 

nadere info ontving. 

Ook waren er deelnemers, onder andere uit België, 

Duitsland en natuurlijk Nederland, al een aantal keren 

wezen oefenen op dit echt wel aantrekkelijke 

parcours. 

En zij deelden allen de mening dat hier echt wel een 

visje te vangen was. 

Dit bleek ook tijdens de officiële oefensessies waarbij 

men op aangewezen plaatsen kon trainen en proberen. 

Gehoorde gewichten van boven de 30 kilo geven iedereen dan goede moed, al moeten we 

de verhalen soms met wat korreltjes zout nemen, we blijven vissers. 

Wat iedereen gelukkig de hele week heeft gedaan is alle oproepen die wij hebben geplaatst 

met betrekking tot gedragsregels en opruimen netjes is nagekomen. 

Hierover heb ik met verschillende buurtbewoners gesproken en zij waren bijzonder in hun 

sas met deze groep vissers, we mogen zo weer terugkomen, hiervoor een hartelijk dank 

naar jullie namens de organisatie. 

Dan is het eerste spannende moment natuurlijk de loting, wij hebben gekozen voor een open 

loting, eerst de letters bij de namen en daarna de steknummers, voor dag 2 het zelfde ritueel, 

dus 2 keer in het zelfde vak blijft dan mogelijk, dit kan zowel positieve als negatieve effecten 

hebben. 

Na het welkomstbuffet van de woensdag de BBQ, hadden we na de loting een Oosters buffet 

dat keurig werd opgeschept zodat iedereen van al het lekkers kon genieten. 

Tijdens de loting werd het eerste bewijs geleverd dat kennis van een computer best handig 

is, Roy verzorgde voor ieder team een geprinte versie van het resultaat van de loting voor 

beide wedstrijddagen. 
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In de zaal werd natuurlijk meteen druk gespeculeerd over de kansen die men zichzelf en 

anderen toedichtte op de aan hun toebedachte stekken. 

De meesten maakten het ook niet te laat om toch nog even snel wal spullen in orde te 

maken voor de eerste wedstrijddag voor zover dat nog nodig was. 

De wat langer blijvende bespraken ook nog even de eerste berichten die Gijs Nederlof al op 

Matchfishing en zijn facebook had geplaatst, Gijs is ons woensdag, donderdag en zaterdag 

wezen bezoeken en heeft hiervan een sfeerverslagje en foto’s gemaakt. 

 

Vrijdagochtend vroeg uit de veren zoals iedere ochtend om de vlaggen en banners te 

plaatsen en nu ook de vak borden, wat zou vandaag gaan brengen was een van de eerste 

gedachten die door mijn hoofd schoten. 

In ieder geval moest ik om 06.00 uur in het dorpshuis zijn om de controleurs te ontvangen, 

ook deze zijn onmisbaar voor een zo groot evenement. 

Alle dingen, onder het genot van een bakkie, nog even op een rijtje gezet met de mannen en 

daarna kon het echt beginnen dus allemaal naar buiten en naar het vak waar het voor hen 

moest gebeuren. 

Voor de vrijdag hadden we helaas 2 man tekort maar dat konden Alwin en ik wel opvullen, 

ook de auto’s werden netjes over het parcours verdeeld zodat bij wat slechter weer er in 

ieder geval geschuild kon worden, SORRY Arie, toen het even nodig was had ik even andere 

bezigheden en de bus, dus Arie een nat 

pak. 

Verder hebben we over het weer niet 

eens heel erg te klagen gehad al was 

woensdag dan wel een kleddernatte dag, 

maar we zitten dan ook in september in 

Nederland. 

Voor de vrijdag stond er jammer genoeg 

wel een stevige wind meestal dwars over 

het water heen wat het vissen met de 

vaste stok, verplicht op deze dag, wel een 

stuk lastiger maakt. 

Om 08.00 uur mochten de deelnemers 

hun stekken op gaan bouwen, voor de zekerheid werden de namen nog even gecontroleerd, 

tussen 08.45 en 09.30 uur was de aas en voercontrole. 

Gelukkig was Piëtte van Hoorn, Sportvisserij Nederland, al van plan om nog even langs te 

komen en kon zij een aanvulling op de flessen nodig voor de luchthoorns meenemen 

Vanaf 09.50 uur mocht er zwaar gevoerd worden en om 10.00 uur was het dan echt zover, 

de wedstrijd was van start wat voor velen toch altijd weer veel spanning met zich meeneemt. 

Maar als dat eerste visje dan eenmaal in het net zit wordt ook dat wel weer minder en de 

eerste dag waren er geen nullen zoals dat dan heet, dus iedereen vis. 

Dit bleek na de weging die na het eindsignaal vanaf 15.00 uur werd gedaan. 

Toen kon voor ons, na het inleveren van de getekende wedstrijdkaarten, het invoeren van de 

uitslag beginnen. 

Alles was rond 18.30 uur helemaal voor elkaar en het systeem werkte perfect.  

 

Nou heeft ieder groot evenement zijn bijzondere verhaal, wij hadden er ook een, emotioneel 

maar ook weer heel mooi. 
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Erik Derksen zijn vader was al ernstig ziek voordat de wedstrijd begon en Erik werd tijdens 

de oefendagen naar huis geroepen. 

Maar op aandrang van zijn vader is hij donderdag weer teruggekeerd met het verzoek om 

dan maar Europees Kampioen te worden voor hem. 

En hoe mooi/bijzonder is het dan als je dag 1 op je naam weet te zetten, Erik is dus de 

Europees Kampioen vaste stok 2018 met de mooie vangst van 23.720 gram. 

Helaas werd Erik na dag 1 weer naar huis geroepen en is zijn vader in de nacht van vrijdag 

op zaterdag overleden, maar deze prestatie en ervaring neemt niemand je meer af, klasse 

man en heel veel sterkte voor alle betrokkenen. 

De vangsten over de hele dag waren zeker niet slecht met een totaal van rond de 840 kg. 

verdeeld over 120 man is rond de 6,5 kg. gemiddeld, ik zou er iedere wedstrijd voor tekenen. 

 

Voor alle uitslagen, standen en klassementen verwijs ik jullie graag naar onze site 

www.hpsv-vissen.nl 

 

Als je dan je punten voor dag 1 weet verhoogt dat de druk wellicht voor je tweede dag, 

misschien zit er wel een hele mooie eindklassering in. 

Dag twee is dan de werphengel aan de beurt, Bolognese, matchhengel, feeder of picker 

maakt niet uit als er maar een werpmolen gebruikt wordt. 

De wind was zeker in het begin minder dan dag 1 en het zag er verder ook naar uit dat we 

het de gehele dag droog zouden houden. In de vroege morgen het parcours weer in orde 

maken en op naar het dorpshuis om de controleurs weer op te vangen, en ook hier de 

nieuwkomers van een shirt en Goodiebag te voorzien en uiteraard ook weer de benodigde 

info en wedstrijdkaarten mee te geven. Gelukkig hadden we voor dag 2 voldoende mensen 

bereid gevonden om als controleur op te treden zodat Alwin en ikzelf nog wat andere zaken 

konden afhandelen, zoals onder andere het opbouwen van de prijzentafel.

 
Verder was het een herhaling van zetten in vergelijk met dag 1 en verliep alles weer redelijk 

naar wens. 

Wij konden dan ook nog even op ons gemak langs het parcours wandelen en met wat 

mensen spreken. 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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In de loop van de middag ruimden we ook alvast wat materiaal op dat niet meer nodig was, 

dit om wat tijd te besparen aan het eind van de middag i.v.m. het strakke schema voor deze 

dag. 

Wat wel opviel was het feit dat de vangsten wat achterbleven bij dag 1, ik had dit iets anders 

ingeschat. 

Maar om 15.00 uur klonk ook deze dag weer het eindsignaal en zat het wedstrijdgedeelte er 

voor dit kampioenschap weer op. 

De controleurs togen weer aan hun taak om alles zo nauwkeurig mogelijk te wegen en te 

noteren en leverden rond 16.45 uur de getekende kaarten bij ons in. 

Na met deze mannen nog even wat 

gedronken te hebben kregen zij nog een 

waardebon, via Sportvisserij Nederland 

beschikbaar gesteld, en keerden zij met 

onze hartelijke dank voor bewezen 

diensten weer huiswaarts. Mannen 

nogmaals onze oprechte dank. 

Hierna konden wij gaan werken aan de 

uitslag van deze dag en uiteraard de 

overall uitslag. 

 

Europees kampioen werphengel is 

geworden Dave Stockton van het Engelse nationale team met 23.335 gram. 

Met deze overwinning stelde hij ook de overall titel zeker. 

Op dag 1 was Dave ook vak winnaar geworden en zo kwam hij op een totaal van 2 punten 

en een gewicht van 35.200 gram. 

Martin Barrett wist overall tweede te worden met 4 punten en een gewicht van 18.600 gram. 

Op plaats drie komt 

dan Donncha 

Maguire met 

eveneens 4 punten 

en een gewicht van 

17.450 gram. 

 

Het klassement 

voor de 7 

landenteams werd 

gewonnen door het 

Ierse nationale 

team met 79 

punten 

Tweede werd het 

Engelse nationale 

team met 89 

punten en derde 

wist het Hongaarse 

nationale team te worden met 98 punten. 

Team Holland kwam helaas op de zevende stek met 150 punten, volgend jaar dan maar. 

Dan waren er 17 regionale teams die ook hun eigen strijd uitgevochten hebben. 



58 
 

Het Belgische team Oost Vlaanderen ging hier met de eer strijken en mag zich Europees 

Kampioen 2018 noemen, zij kwamen uit op een totaal van 87 punten. 

Op de tweede plaats eindigde het team South West Region uit Engeland met 90 punten. 

En derde werd team Groningen met 108 punten, een mooie prestatie van dit Nederlandse 

team. 

Voor wat de teams aangaat, een team bestaat uit 5 vissers en zij nemen bij de wedstrijd 

allen plaats in een ander vak, alle vissers tellen mee. 

 

Nog even voor de duidelijkheid alle uitslagen zijn terug te vinden op de site www.hpsv-

vissen.nl onder de noemer uitslagen EPFC 2018. 

 

Toen wij zover waren dat we de uitslag rond hadden werd er als een speer even opgefrist 

om op tijd klaar te zijn voor de controle door de EPFC-delegatie. 

Dit leverde geen problemen op en zo kon deze uitslag als bindend worden aangenomen. 

Hiermee was eigenlijk het E.K. 2018 voor ons als organisatie klaar alleen nog het diner, de 

bedankjes en de prijsuitreiking met andere woorden het eerste biertje mocht komen. 

Ik moet zeggen dat de mensen van het dorpshuis mijn stoutste verwachting hebben 

overtroffen, perfecte maaltijd alles prima binnen het geplande tijdschema waardoor alles om 

23.15 uur klaar was en iedereen op tijd kon vertrekken of nog even een drankje nemen en 

wat nakaarten over een fantastische week. 

Ook werden wij door velen bedankt en bedacht met allerlei leuke, lekkere en originele 

attenties waarvoor onze hartelijke dank. 

Na nog even genoten te hebben van een drankje zijn wij ook richting ons huisje vertrokken 

waar wij met een zeer tevreden en voldaan gevoel nog heel even terugkeken op de 

afgelopen 2 jaar. 

Conclusie, een zware taak prima volbracht. 

 

Daarna zijn er natuurlijk altijd nog wat zaken die afgehandeld moeten worden maar dinsdag 

was dit ook zo goed als allemaal geregeld en kon er weer naar de gewone dagelijkse zaken 

gekeken worden. 

Een zwart gat? Nee, niet echt daarvoor vind ik veel te veel dingen leuk. 

Ga ik het missen? Misschien wel, ik heb heel veel geleerd en veel mensen leren kennen die 

ik anders zeker niet op deze manier ontmoet zou hebben. 

 

Nogmaals iedereen die hieraan heeft meegewerkt bedankt. 

Alwin en Roy het was me een genoegen, mijn droom is meer dan uitgekomen. 

 

                 
 

Met een bijzonder vriendelijke visgroet, 

Wim Klerks 

 

http://www.hpsv-vissen.nl/
http://www.hpsv-vissen.nl/
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                                Jaarverslag zoet 2018. 
 

HPSV competitie. 

Landelijke competitie. 

E.K. 

 

Zoals gebruikelijk ook dit jaar weer een jaarverslag met 3 hoofdpunten, ik 

begin met onze eigen competitie. 

Aantal deelnemers was weer naar verwachting en de vangsten ook best 

wel ok. 

Helaas 10 X een 0. 

Over het hele seizoen 111 deelnemers dit is een gemiddelde van 12 

man per wedstrijd. 

De vangsten waren zeker niet slecht met een totaal van 437 kg. en een 

gemiddelde van rond de 4 kg. per deelnemer per wedstrijd. 

Als hoogste gewicht voor de dag winnaar werd 32.260 gr. genoteerd op 

naam van Jordie Meijer gevangen aan de Nauernaschevaart. 

Qua weer hebben we ook niets te klagen gehad een dagje met wat 

regen hoort er gewoon bij, het blijft wel vissen in Nederland natuurlijk. 

De wedstrijd tegen de brandweer komt een beetje in de verdrukking 

omdat de deelname daarbij toch wel tegenvalt, 7 man van de brandweer 

en 6 man van de politie. 

Dit jaar georganiseerd door de brandweer en dan is het traditioneel een 

bootjeswedstrijd, misschien is dit wel de reden voor de lage opkomst van 

politiedeelnemers. 

We gaan kijken of er een manier is om dit weer wat op te frissen en 

anders verliest deze traditie zijn bestaansrecht. 

De beker is dit jaar naar de politie gegaan met een gemiddelde van 7.7 

kg. tegen een gemiddelde van 4,5 kg. voor de brandweer. 

Dan zijn we toch wel tegen wat kosten aangelopen met het aanvragen 

van de vergunningen. 

Voor 2019 zijn hier nog wat zaken bijgekomen en gaan we echt kijken of 

we daar omheen kunnen door andere locaties te kiezen. 

De spanning binnen de competitie spitste zich al snel toe naar de strijd 

om de 2de plaats, met namen omdat Jordie heeft laten zien dat hij weet 

hoe je een visje kan vangen. 

Hoe hij het doet weet ik niet maar 5 eerste plaatsen is wel overtuigend 

winnen, proficiat. 
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De strijd om de andere podiumplaatsen bleef open tot en met de laatste 

wedstrijddag maar omdat de 3 kandidaten waar het tussen ging geen top 

prestatie konden leveren bleef de stand zoals hij was. 

Zelf kom ik daardoor op de tweede plaats Kees Kerkhof is derde 

geworden en Hans Snels valt net buiten het podium. 

Kijk voor de complete uitslagenlijst op de site www.hpsv-vissen.nl  

 

De landelijke competitie is op een aantal punten gewijzigd qua 

regelgeving. 

Dit heeft vooral te maken met de gedeeltelijke scheiding met de NPSB 

omdat zij er een naar ons idee wat vreemde eis op na willen houden. 

Er zou iedere wedstrijd een flink bedrag van het inschrijfgeld moeten 

worden afgedragen. 

Dit gaat dan natuurlijk ten koste van het beschikbare geld voor de 

prijzentafel waar wij het inschrijfgeld voor bedoeld hebben. 

Nu worden alleen nog de N.K. wedstrijden onder de vlag van de NPSB 

gevist en de rest wordt in eigen beheer geregeld. 

Verder was er dit jaar bij wijze van proef afgesproken dat er 7 in plaats 

van 5 wedstrijden gaan meetellen voor het eindklassement. 

Persoonlijk geloof ik dat men hiermee het deelnemersaantal niet positief 

beïnvloed en wacht dan ook in spanning af wat er voor komend seizoen 

besloten wordt. 

Dan nog maar even naar waar het natuurlijk allemaal echt omgaat, de 

resultaten. 

Er is door de HPSV met een mooi aantal mensen deelgenomen aan de 

landelijke competitie, gemiddeld een man of 5 per wedstrijd, en wij 

hebben dan ook heel wat kilometertjes afgelegd om overal te komen. 

Dit is nu en wordt in de toekomst ook nog wel een dingetje voor veel 

deelnemers, de mensen hebben ook maar een beperkt budget en men 

zal keuzes gaan maken waar wel en waar niet te gaan vissen, letterlijk 

tot hier en niet verder. 

Gelukkig kunnen wij nog steeds gebruik maken van busjes via de HPSV, 

waarvoor wederom onze dank. 

Wat de prestaties aangaat hebben wij zeker ons aandeel geleverd met 

podiumplaatsen en een bezoek aan de prijzentafel was dit seizoen ook 

voor meerdere leden weggelegd een aantal zelfs meerdere keren. 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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Totaal ongeveer 15 keer een podium bezoek voor Haagse vissers 

waarvan 5 X vak winst 

En Chris van Trierum heel mooi derde bij het N.K. vrije hengel. 

Dan gaat het er in deze competitie vooral om de plaatsing voor het E.K. 

voor het nieuwe seizoen, komend jaar in Ierland. 

Hiervoor moet je of Nederlands kampioen teams worden of bij de eerste 

25 in de einduitslag zitten of anders hopen dat er voldoende afvallers 

zijn, inschrijving stopt bij 30 deelnemers. 

Ik ben als 9de geëindigd Roy Witte als 21ste  Kees Kerkhof als 25ste  

waardoor rechtstreekse plaatsing een feit is, Kees heeft echter al 

aangegeven af te zien van deelname aan het E.K. 2019, hierdoor komt 

deelname voor Chris van Trierum weer een stap dichterbij, hij eindigde 

net buiten de top 30. 

 

Dan was er dit jaar natuurlijk ook een E.K. en wat voor een. 

De organisatie lag deze keer bij ons en dit was iets wat ik al jaren op 

mijn lijstje had staan om ooit nog eens te doen. 

Samen met Alwin Koks en Roy Witte hebben we hier onze schouders 

onder gezet. 

Omdat er twijfels waren over het wel of niet doorgaan van het E.K. 2017 

in Engeland was ons gevraagd of we eventueel die voor onze rekening 

konden nemen. 

Gelukkig was dit niet nodig maar hadden we wel een bliksemstart en 

waren er al heel snel een aantal zaken geregeld. 

Het evenement werd nu vastgesteld op 7 en 8 september 2018 met een 

aantal oefendagen daaraan voorafgaande, ontvangst van de deelnemers 

vanaf 1 september. 

De locatie had ik al lang in mijn hoofd maar kon ook gerealiseerd 

worden, het Noord Hollands kanaal tussen Spijkerboor en Neck. 

Bij de afgifte van de vergunning voor het parcours werd door de federatie 

Midwest Nederland ook meteen de vergunning voor de deelnemers 

verstrek, geheel kosteloos. 

Dit scheelde ook alweer een hoop geregel en uiteraard geld, want dat 

heb je echt wel nodig voor zo een evenement, hier waren we dus 

bijzonder blij mee 

Alwin had zich al op een infobrochure, om in Engeland uit te delen, 

gestort en we zijn ook achter sponsoren en adverteerders aangegaan. 
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Dit is, zeker bij de eerste, een aparte ervaring je voelt je een beetje een 

bedelaar maar het is echt nodig en het ging ook steeds gemakkelijker 

met goede resultaten. 

Uiteraard moest er ook een officieel programma komen met alles er op 

en er aan, locaties, tijden, regelementen en alle andere info voor de 

deelnemers. 

Ook hier heeft Alwin zijn creativiteit op uit mogen leven. 

 

Roy was ook lekker bezig met inschrijflijsten, scorekaarten en een 

computerprogramma om de loting en uitslag goed te laten verlopen. 

Zelf was ik vooral bezig met locaties voor de nevenactiviteiten en 

onderkomens voor de deelnemers en de prijzentafel en aasleveranties. 

Alle nevenactiviteiten konden we onderbrengen bij het dorpshuis in Neck 

en zij werden ook hoofdsponsor voor de polo’s die een ieder als 

aandenken heeft gekregen. 

Zij hebben alle belofte meer dan waargemaakt, mijn complimenten. 

Geert Pakvis van Verpa werd bereid gevonden om het aas en de 

prijzentafel voor zijn rekening te nemen en wat voor tafel is dat 

geworden, te gek. 

Voor een welkomstpakket is er een Goodiebag samengesteld waarvoor 

dank aan van den Eynde uit België, Sportvisserij Nederland, de FNV en 

Resort de Rijp. 

 

Als eerste echte actie was er een weekendmeeting met de 

landenvertegenwoordigers in maart. 

Hier konden wij onze plannen presenteren en deze werden enthousiast 

ontvangen, ook een rit langs het kanaal leverde alleen maar 

complimenten op, wat een fantastische locatie was de veel gehoorde 

kreet. 

Verder was dit een goede kans om de gedelegeerden een beetje te leren 

kennen, wat prima lukte in een goede en ongedwongen sfeer met als 

afsluiting een diner in het dorpshuis. 

Daarna ging het echt snel en waren we blij dat we al zoveel zaken klaar 

hadden, voordat we het wisten stonden we de bus te laden om naar 

Noord Holland af te reizen. 
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Ook hier is alles op een fantastische manier verlopen en was iedereen 

enthousiast over de locatie en werd er ook door bijna iedereen leuk vis 

gevangen. 

 

De wedstrijddagen leveren dan uiteindelijk de winnaars op, vrijdag de 

vaste hengel met als winnaar Erik Derksen met 23.720 gr. 

Dan is zaterdag de dag voor de werphengel met als winnaar Dave 

Stockton met 23.335 gr. 

Overall winnaar over de wedstrijddagen werd Dave Stockton met 2 

punten. 

Er wordt ook in teamverband gevist zowel nationaal als regioteams. 

Nationaal werden de Ieren winnaar met Engeland als tweede en 

Hongarije als derde. 

Van de regio teams wisten de Belgen van Oost Vlaanderen de 

overwinning te pakken gevolgd door Team South West uit Engeland en 

Team Groningen keurig derde. 

 

Na een fantastische feestavond werd het evenement afgesloten en 

keerde iedereen zondag weer huiswaarts. 

Maandag en dinsdag nog wat zaken afhandelen en dat was het dan. 

We kunnen met grote tevredenheid terugkijken op een geslaagd 

evenement waar wij met veel plezier onze tijd en energie hebben 

ingestoken. 

 

Voor een uitgebreider verslag en alle uitslagen verwijs ik u graag naar 

onze site,     www.hpsv-vissen.nl  

 

Dit was dan weer een globaal overzicht van ons jaar aan de waterkant 

en hopen we het komende seizoen op weer een gezellig en visrijk jaar. 

 

Met een vriendelijke visgroet, 

Wedstrijdsecretaris zoetwater, 

 

 

 

 

 

http://www.hpsv-vissen.nl/
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         Jaarverslag HPSV afdeling Zout 2018 

 

Geachte leden 

 

Het zeevis seizoen 2018 is voorbij.                                                        

Een seizoen met opmerkelijke verschillen. Zo was de 1e wedstrijd in 

Maassluis aan de Santplaet er één om niet aan herinnerd te willen 

worden. Koud, winderig en met sneeuw zodanig dat er werd besloten om 

de wedstrijd om 12.00 uur te beëindigen.                                               

De vangst die dag was ook memorabel slecht, 6 vissen met totaal 154 

centimeter. Maar na een zomer waarover nog lang nagepraat gaat 

worden en waar de oude hit van Gerard Cox op van toepassing was, 

werd er ook nog een record gebroken.                                                     

De recordvangst van 2017 was 191 vissen gevangen met 13 vissers.         

Het record van 2018 is geworden, 224 vissen gevangen door 9 vissers. 

De gemiddelde waarden scoorden wisselend in 2018 ten opzichte van 

2017. Het aantal wedstrijden waren het zelfde, nou ja de 1e voor de helft 

dus eigenlijk 8 ½. Het aantal deelnemers per wedstrijd steeg van 7,4 

naar 9. Het aantal vissen per wedstrijd zakte van 49,6 naar 46 en de 

gemiddelde lengte vis per wedstrijd zakte van 1132 cm naar 1075 cm. 

Dus wat minder vis dan in 2017 maar weer wel met de drankjes verzorgd 

door Kees, de snert verzorgd door Aad en de blokjes kaas verzorgd door 

Hans, waarvoor mijn dank de afgelopen drie jaar dat ik de organisator 

van de zeeviswedstrijden was. Zoals ik vorig jaar heb laten weten dat ik 

er mee stop, wordt mijn “taak” overgenomen door een nieuwe 

zeeviswedstrijdorganisator. Die zal zichzelf op de Algemene 

Ledenvergadering in januari as. voorstellen. Ik wens hem en de 

zeevissers van de HPSV-VISSEN veel mooie visdagen en grote 

vangsten toe.  

Nog even de totalen op een rijtje.                                                              

In de 9 wedstrijden werden totaal 413 vissen gevangen waarvan 224, 

meer dan de helft dus, in de laatste wedstrijd aan de Noordzee in 

Maasluis. De totale gevangen lengte vis was 9679 cm waarvan 5204  cm 

in die genoemde laatste wedstrijd. Het totaal aantal vissers die aan de 9 

wedstrijden deelnamen was 81 mannen. Helaas nog geen vrouwen maar 

wie weet gaat dat nog komen. 
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De eindstand van het seizoen 2018.  

Hiervoor verwijs ik naar de Algemene Leden Vergadering in januari 2019 

waarin de uitslag en prijsuitreiking bekend wordt gemaakt of, indien u 

zich voor de vergadering heeft af moeten melden, naar de Opsteker 

waarin de eindstand zal worden opgenomen en die u zal worden 

toegezonden.  

 

 
 

Met vriendelijke groet. 

Arie van Bree 
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